
UCHWAŁA NR 202/XXXIII/2017 
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 6 lipca 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

we Wrześni do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 

7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja -  projekty konkursowe 

realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020, nr projektu. RPWP.07.01.02-30-0101/16

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

„§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

we Wrześni do projektu pn. „Jesteśmy aktywni” w ramach Osi priorytetowej 7. 

Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna 

integracja społeczne -  projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

§ 2.1. Przyjmuje się, że realizacja projektu będzie trwała przez 13 miesięcy w terminie 

od 01.06.2017 roku do 30.06.2018 roku.

2. Całkowita wartość projektu wynosi 1.846.481,47 zł, z tego:

1) wartość dofinansowania 1.569.509,24 zł,

2) wkład własny 276.972,23 zł, z tego:

a) wkład własny prywatny wniesiony przez Partnera projektu Wielkopolskie 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich w kwocie 89.612,23 zł,

b) wkład własny niepieniężny wniesiony przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie we Wrześni w postaci użyczenia sal szkoleniowych w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w kwocie 187.360,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR 202/XXXIII/2017 

RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 
z dnia 6 lipca 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
we Wrześni do projektu o numerze RPWP.07.0I.02-30-001/16 pn. „Jesteśmy aktywni” 
w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1Aktywna integracja 
Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja -  projekty konkursowe realizowane 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni będzie realizować przez 
13 miesięcy w terminie od 01.06.2017 roku do 30.06.2018 roku projekt wskazany w tytule 
w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite.

Wsparciem w ramach projektu poprzez aktywizację społeczno-zawodową zostanie 
objętych 200 osób z powiatu wrzesińskiego zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym, będących osobami z niepełnosprawnościami o znacznym i umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także osoby będące wychowankami Ośrodka 
Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie lub byli wychowankowie ww. placówki 
oraz osoby będące w procesie usamodzielnienia.

Wartość projektu wynosi 1.846.481,47 złotych -  projekt dofinansowany w wysokości 
85% jego wydatków kwalifikowanych stanowiących kwotę 1.569.509,24 zł, 15% kosztów 
kwalifikowanych stanowić będzie wkład własny 276.972,23 zł, z czego 89.612,23 zł to 
wkład własny pieniężny wniesiony przez Partnera projektu Wielkopolskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Obszarów Wiejskich, a 187.360,00 zł stanowi wkład własny niepieniężny wniesiony 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w postaci użyczenia sal 
szkoleniowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały uważa się za zasadne.
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